HOTĂRÂREA NR.47
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a
taxelor speciale, prin indexarea acestora cu rata inflatiei de
3,8% pentru anul 2021 la nivelul comunei Movila Banului,
judetul Buzau
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul
Buzau, intrunit in sedinta ordinara ;
Având în vedere :
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare;
- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45, art.
117, lit. h) şi art. 1171 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit.
b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Referatul de aprobare al primarului comunei inregistrata sub numarul
6093/25.11.2020;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei inregistrat sub numarul
6094/25.11.2020
- Avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Movila Banului inregistrat sub numarul 6095/25.11.2020

- Anuntul nr.5941/20.11.2020 privind dezbaterea proiectului de
hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a
taxelor special pentru anul 2021.
- Adresa Directiei judetene de Statistica Buzau referitoare la rata
inflatiei inregistrata sub numarul 3516/24.11.2020.
- Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale
care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe
locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea
activităților stabilite în competența acestor autorități,
- Tinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2021 în scopul asigurării finanţării
cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile
locale specifice zonei, pe de altă parte,
În temeiul art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9),
precum şi art. 132, art. 139 alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale,
pentru anul 2021 se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile
impozabile, nivelurile
impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se
stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către
Consiliul Local al Comunei Movila Banului, este prevăzut în Anexa nr.
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Taxele si
impozitele se majoreaza cu 2%, valoare care cuprinde rata de inflatie
aferenta lunii octombrie 2020 .
Art. 2 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2),
art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum urmează:
§ în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
§ în cazul impozitului pe teren la 10 %;
§ în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art. 3. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2),
art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se
stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după cum
urmează:

§ în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
§ în cazul impozitului pe teren la 10 %;
§ în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art. 4. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv,
impozitul pe teren se majorează cu 500%, începând cu al treilea an
Art. 5 Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021 şi este
aplicabilă în anul fiscal 2021.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de
către primarul comunei Movila Banului prin aparatul său de
specialitate.
Art.7 Secretarului general al comunei
va comunica prezenta
hotarare persoanelor si institutiilor interesate.
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Presedinte de sedinta,
Petre Manea

Contrasemneaza,
Secretar general,
Ionita Alexandru Florin

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Movila Banului în ședința
ordinara din data de 21.12.2020 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0 ”abținere” și 0 voturi ”împotrivă”,
din numărul total de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință.

